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 การเจรจาข้อตกลงหยุดยิงครั้งล่าสุดและความยั่งยืนของ
สถานการณ์หลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์และรัฐมนตรี
ต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เป็นตัวกลางการเจรจาและประกาศ
ข้อตกลงหยุดยิงร่วมกัน โดยข้อตกลงหยุดยิงในคราวนี้ระบุให้
อิสราเอลยุติการโจมตีใส่ฉนวนกาซาทั้งทางภาคพ้ืนดิน ทะเล 
และอากาศ รวมถึ งการบุกและพุ่ง เป้ าหมายตัวบุคคล 
ขณะเดียวกันก็ก าหนดให้ฝ่ายปาเลสไตน์ต้องยุติปฏิบัติการทาง
ทหารต่อต้านอิสราเอลด้วยเช่นกัน ซึ่งคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ (UNSC) ก็เรียกร้องให้ อิสราเอลและ
ปาเลสไตน์ยึดมั่นปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ร่วมกัน  
 แต่ด้วยความไม่วางใจกันหลังลงนามข้อตกลงหยุดยิงจึง
ยังคงมีจรวดกว่าสิบลูกถูกยิงจากกาซาเข้าสู่อิสราเอล พร้อมกับ
มีเหตุระเบิดช่วงสั้นๆ ตามมา เหตุดังกล่าวท าให้ผู้น าลี้ภัยของ
ฮามาสกล่าวว่า “ฮำมำสจะเคำรพข้อตกลงหยุดยิงหำก
อิสรำเอลปฏิบัติตำม แต่หำกไม่เป็นเช่นนั้น ฮำมำสก็พร้อม
ตอบโตด้้วยควำมรนุแรง” เช่นเดยีวกับประธานาธบิดเีนทันยาฮ ู
ที่แม้จะแถลงยอมรับข้อตกลงหยุดยิง แต่ก็ประกาศกับพลเมือง
อิสราเอลว่า “อำจจ ำเป็นต้องใช้ไม้แข็งในอนำคต”๑ 
 การที่อิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงนั้นอาจเป็น
สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นเพียงระยะสั้นๆ โดยหวังผลของการ
เลือกตั้งรัฐสภาอิสราเอลในต้นปีหน้า เพราะการโจมตีที่ยืดเยื้อ
เป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อคะแนนนิยมของประธานาธิบดี  
เนทันยาฮู ในขณะเดียวกัน การปะทะที่ยืดเยื้อก็จะเป็น
อุปสรรคอีกประการต่อปาเลสไตน์ นอกเหนือจากความขัดแย้ง
ในการคัดเลือกผู้น ากลุ่มคนใหม่และการแข่งขันกับองค์กร
มุสลิมอ่ืนๆ ในฉนวนกาซาด้วย  
 อีกทั้งการจะรักษาข้อตกลงหยุดยิงนั้นเป็นเรื่องยาก 
เนื่องจากฝ่ายอิสราเอลถือว่า ขบวนการฮามาสซึ่งเป็นกองก าลัง
ที่มีบทบาทส าคัญของชาวปาเลสไตน์เป็นองค์การก่อการร้าย

และตัดความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดมานานแล้ว ในขณะที่กลุ่ม
ฮามาสก็ไม่เคยยอมรับรัฐของอิสราเอลย่างเป็นทางการ ดังนั้น
ข้อตกลงหยุดยิงนี้ได้เกิดขึ้นตามความต้องการของสถานการณ์
มิใช่มาจากความปรารถนาที่จริงจังของทั้งสองฝ่าย๒ 
 
หมำกตัวต่อไปของปำเลสไตน์ 
 หลังจากปาเลสไตน์ได้รับการรับรองสถานะของรัฐ
สัง เกตการณ์ที่ ไม่ เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ  (non-
member observer state) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ใน
การประชุมสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ ณ 
นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 
๒๙ พ.ย.๕๕ ถือเป็น
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น เ ชิ ง
สัญลักษณ์ของการต่อสู้
ท า ง ก า ร ทู ต บน เ ว ที
การเมืองระหว่างประเทศส าหรับการต่อกรกับสหรัฐฯและ
อิสราเอล แม้การรับรองนี้จะไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงเชิง
อ านาจหรือเกี่ยวข้องกับสภาพชีวิตและสันติภาพในดินแดน
ปาเลสไตน์ แต่อาจจะน าไปสู่การยอมรับปาเลสไตน์เป็นรัฐ
สมาชิกของสหประชาชาติอย่างสมบูรณ์ต่อไป เพราะสิทธิ
ส าคัญที่ปาเลสไตน์จะได้รับคือ การเข้าไปมีส่วนร่วมใน
หน่วยงานต่างๆ ของสหประชาชาติ และสิทธิในการยื่นเรื่องต่อ
ศาลอาญาระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการยื่นเรื่องให้พิจารณา
ความชอบธรรมในการใช้อ านาจของอิสราเอลในเขตยึดครอง
รวมทั้ งอาชญากรรมที่ กองทัพอิสราเอลกระท าต่อชาว
ปาเลสไตน์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าโอกาสที่จะชนะคดีความ
และลงโทษอิสราเอลในศาลอาญาระหว่างประเทศจะเป็นไปได้
ยาก  

ว่ำด้วยอิสรำเอลและปำเลสไตน ์
 จากการที่อิสราเอลและปาเลสไตน์ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในดินแดนฉนวนกาซา โดยมีประเทศอียิปต์เป็นคนกลางหลังจาก
การปะทะกันด้วยอาวุธหนักในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย ๑๖๐ คน แต่ข้อตกลง
ดังกล่าวก็ไม่ได้ท าให้ทั้งสองฝ่ายไว้วางใจกันและตีความข้อตกลงนี้ไปคนละทิศทาง ท าให้เกิดข้อสงสัยว่า การสงบศึกต่อกันครั้งนี้จะ
ยืนยาวได้นานเพียงใด เมื่อทั้งสองฝ่ายยังมี hidden agenda ต่อกัน... 
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กำรตอบโต้และรับมือจำกอิสรำเอล 
 การเตรียมพร้อมของอิสราเอลในการปะทะ ตอบโต้ต่อ
ปาเลสไตน์เป็นสิ่งที่กระท ามาระยะหนึ่งแล้ว ล่าสุดการทดสอบ
ระบบป้องกันขีปนาวุธ “Iron Dome” รุ่นใหม่ในโครงการเสริม
ศักยภาพระบบป้องกันขีปนาวุธของกองทัพอากาศอิสราเอล   
ก็ประสบความส าเร็จ ซึ่งรัฐบาลอิสราเอลทุ่มงบประมาณ
มหาศาลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธ โดย 
“Iron Dome” เวอร์ชันล่าสุดนี้ถูกออกแบบมาเพ่ือสกัดกั้น
ขีปนาวุธพิสัยกลาง ซึ่งพัฒนาจากเวอร์ชันแรกที่ถูกติดตั้งเมื่อปี 
ค.ศ.๒๐๑๑ ห่างจากฉนวนกาซาประมาณ ๔๐ กิโลเมตร และ
สามารถสกัดจรวดได้แล้วกว่า ๑๐๐ ลูก 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารระบุว่า อิสราเอลต้องมีระบบ
ป้องกันขีปนาวุธถึง ๑๓ จุดเพ่ือป้องกันดินแดนทั้งหมด ซึ่งต้อง
ใช้เวลาหลายปีกว่าจะท าส าเร็จ และแม้ว่าจะได้รับทุนสนับสนุน
จากสหรัฐฯแต่รัฐบาลอิสราเอลก็ยังต้องใช้งบประมาณมหาศาล
เพ่ือโครงการนี้๓ 

 ก่อนที่ปาเลสไตน์จะได้รับการรับรองสถานะนั้น ทั้ง
อิสราเอลและสหรัฐฯ ได้พยายามคัดค้านและโน้มน้าวให้
ประธานาธิบดีอับบาส แห่งปาเลสไตน์ ยกเลิกแผนดังกล่าว 
แลว้ใชแ้นวทางการเจรจาทวภิาค ี(Bilateral Dialogue)  แทน  แต่
ไม่สัมฤทธิ์ผล หากปาเลสไตน์ใช้กระบวนการทางศาลจริง สิ่งที่
อิสราเอลอาจเตรียมไว้เพ่ือรับมือกับการถูกฟ้องร้องในฐานะ
อาชญากรสงคราม คือ การอ้างอิง “กฎการปะทะ” (Rule of  
Engagement) ว่าเป็นการใช้ก าลังป้องกันตนเองที่ให้ทหาร
สามารถใช้ก าลังกับฝ่ายศัตรูได้ เมื่อสามารถแยกแยะได้ว่าศัตรู
เป็นใคร เพ่ือป้องกันตนต่อการกระท าที่เป็นปรปักษ์หรือตั้งใจ
เป็นปรปักษ์  
 แต่ในกรณีของอิสราเอลนี้ การอ้างอิง “กฎการปะทะ” ก็
อาจมีช่องโหว่จากการที่ปล่อยปละให้มีการใช้พลเรือนซึ่งไม่ได้
อยู่ในกฎการปะทะเดียวกับก าลังพลที่เป็นทหารมากเกินไป 

ผลประโยชน์ของมือที่สำม สี่ ...... 
 การหยุดยิงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการเยือนตะวันออก
กลางของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ จนท าให้ถูกมองว่า 
เป็นการหยั่งเชิงเพ่ือทดสอบอิทธิพลของสหรัฐฯ หลังจาก
ปรากฏการณ์อาหรับสปริง (Arab Spring) ซึ่งตะวันออกกลาง
ถือว่าเป็นจุดแตกหัก (Decisive Point) ที่ส่งผลต่อการก าหนด
นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหรัฐฯ มาโดยตลอด 
การปะทะกันระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่อาจบานปลาย
กลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงสหรัฐฯ 
หากไม่เร่งเข้าแทรกแซงโดยอาศัยยุทธวิธีด้านการทูตโดย     
การกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับอิสราเอล และเน้น
การยอมรับประธานาธิบดีปาเลสไตน์คนปัจจุบันในฐานะผู้แทน
โดยชอบธรรมของปาเลสไตน์ไม่ใช่กลุ่มฮามาส ประกอบกับ  
การให้การสนับสนุนประเทศอียิปต์ให้เป็นผู้ผลักดันการเจรจา 
เนื่องจากทั้งสหรัฐฯและอียิปต์ไม่ต้องการให้เกิดสงคราม     
เต็มรูปแบบในตะวันออกกลาง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของทั้ง ๒ ประเทศ การสนับสนุนสนธิสัญญาหยุดยิง     
จึ ง เป็นทั้ งการคลี่ คลายความขัดแย้ งระหว่ าง อิสราเอล         
กับปาเลสไตน์ และสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับ
อียิปต์๔ 
 
ควำมลงท้ำย 
 ประการส าคัญของการยุติความขัดแย้งในดินแดนฉนวน
กาซาอย่างยั่งยืนอยู่ที่การสร้างความไว้วางใจโดยปราศจากข้อ
สงสัยใดๆต่อกัน (mutual trust) ผ่านกระบวนการ “เข้าใจ-
ร่ ว มมื อ -เ ชื่ อ มั่ น ” (Understanding–Cooperation-Trust)  
ระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ โดยให้ประเทศอียิปต์เป็น
ตัวกลาง (Mediator) ที่มีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีความ
เป็นประเทศมุสลิมเช่นเดียวกับปาเลสไตน์ แต่ขณะเดียวกันก็มี
สายสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิสราเอล...   
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